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 به نام خدا

 پایه دهمکالس بندی دانش آموزان 
 1041-1041سال تحصیلی 

 2کالس ساجدین  1کالس ساجدین

 نام خانوادگی نام ردیف  نام خانوادگی نام ردیف

 احمدلو امید 1  ارژنگ امیرعلی 1
 اسکندرزاده عرفان 1  اسکندرزاده ابوالفضل 1
 اشرفی پرهام 1  اسالمی پارسا امیر حسین 1
 اصغری قره شیران امیرحسین 0  اشجمی سیدمحمدرضا 0
 امانی کیوج علیرضا 1  امانی بیرون مجمدمهدی 1
 ایمانی سهیل 5  انصاری عرفان 5
 اینانلو شویکلو امیر علی 1  باقری مبین 1
 بافکر امیرحسین 8  استانجینبحری  امیرمحمد 8
 بنایی فرد سامان 9  بیکدلی امیرمحمد 9

 توان مهیار 14  ترابیان امیرعلی 14
 حسین زاده صدرا 11  جعفرنیا علی 11
 حضرتی امیرعرفان 11  جهاندار محمدپارسا 11
 خدایی محمدحامد 11  خاکپور امیر علی 11
 درگاهی علی 10  رحیمی پور محمدمهدی 10
 رضاپوریان متین 11  رستمی محمدحسین 11
 رفیعی مهدی 15  رضایی اندراب محمدمهدی 15
 رمضانی مهدی 11  سینایی امیرحسین 11
 شفق محمدطاها 18  شقاقی محمدمهدی 18
 عطائی پور امیر حسین 19  شمس آرین 19
 فرهانی محمدرسول 14  شیرازی یونس 14
 قربانی عرفان 11  صفری محمدرضا 11
 کرمی امیر حسین 11  فراهانی محمدپارسا 11
 کرمی امیرمهدی 11  قاسم زاده امین 11
 کنعانی معین 10  کرمی محسن 10
 گودرزی علی رضا 11  گودرزی محمدامین 11
 محرابیان آرش 15  گودرزی امیرمحمد 15
 محمودی آقچای ایلیا 11  محبی محمدحسام 11
 موثقیان محمدرضا 18  معنوی سیدیونس 18
 موذن محمدمهدی 19  ناطقی علی 19
 میرزایی حمیدرضا 14  واحدی کیا محمدامین 14

 وردی امیررضا 11    
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 به نام خدا

 پایه یازدهمکالس بندی دانش آموزان 
 1041-1041سال تحصیلی 

 3کالس صابرین   2کالس صابرین   1کالس صابرین

 نام خانوادگی نام ردیف  نام خانوادگی نام ردیف  نام خانوادگی نام ردیف

 احمدآبادی علی 1  ارجمند زاده استانجین محمد امین 1  احمدی پرهام 1

 امانی پیرگلین امیرمهدی 1  اسکندری شرفی پویا 1  اسکندری حاجمیر علی اصغر 1

 امیری علی 1  اسمعیلی محمد مهدی 1  امنی سینا 1

 برزگر آلوچه امیرعباس 0  اصغری علیرضا 0  بابائی پوریا 0

 پورولی اندرابی پوریا 1  بختیاری نژاد کیانی امیر حسین 1  بختیاری امیررضا 1

 تقی زاده ارشیا 5  بیدائی آرانی امیر حسین 5  حرمتی امیررضا 5

 جاللی آقچای محمدرضا 1  جعفری خلفلو امیر حسین 1  رضائی امیر علی 1

 جلولی ابوالفضل 8  حمزه پور محمد صالح 8  شجاعیان امیرحسین 8

 حضرتی حمیدرضا 9  خسروی تازه قشالقی محمد طاها 9  صالحی دانبران دانیال 9

 خداوردی عرفان 14  ذوالقدر ابوالفضل 14  عزیزی علی 14

 رزمجوی طارمسری امیر رضا 11  رحیمی نیاخرم امیرمحمد 11  علی امیرحسین 11

 زندی گرگری محمدامیر  11  سعادتی امیر حسین 11  غفاری هیر امیر علی 11

 شیر محمد لو علیرضا 11  شاه محمدی امیر رضا 11  کاظمی ایلیا 11

 عابدی وچین امیر حسین 10  شهبازی محمدجواد 10  کریمیان محمد مبین 10

 عبداللهی امیر حسین 11  صالحی مانی 11  محمدی شادمهر 11

 عربی امیرحسین 15  عظیمی محمدرضا 15  مصطفوی پرهام 15

 علی پور احسان 11  علیزاده فنائی محمد مهدی 11  مظهری مهرشاد 11

 قدیم فالح عرفان 18  فرج زاده کیوج علی رضا 18  مهدوی احسان 18

 کریمی حامد 19  فضلی زاده حسین 19  مهرابی راد مهدی 19

 گل محمدی اشکان 14  کرمی علی 14  نظری مجدر امیر حسین 14

 لطف پور دانیال 11  کریم پور کوکبی محمدرضا 11  نورزاده محمد امین 11

 محمدپورینگچه عرفان 11  میرزابیگی مهدی 11  وثوقی محمد مهدی 11

 موسوی سید محمد سینا 11  نوری فیروز آباد آرش 11  یسلیانی آخوره ء مالک 11

 وحدت جوان ایمان 10  واقفی اصل عرفان 10  یعقوب زاده حمزه 10
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 به نام خدا

 دوازدهمپایه کالس بندی دانش آموزان 
 1041-1041سال تحصیلی 

 2کالس صادقین   1کالس صادقین

 نام خانوادگی نام ردیف  نام خانوادگی نام ردیف

 آرامش حامد 1  آخوندی امیر 1
 آقاجانی هوجقان امیرمهدی 1  اسدی محمدحسین 1
 اجاق فقیهی محمد رضا 1  اسدی عرفان 1
 اسدی امیر محمد 0  اکبری مهران 0
 اسعدی علیرضا 1  انصافی مهربانی حسن 1
 افسری سید محسن 5  پیشگر محمدمهدی 5
 اکبری امیر رضا 1  تقوی دیلمانی سجاد 1
 جعفرنیا حسین 8  توکلی قهی یوسف 8
 جهاندیده سقزچی عرفان 9  حاجی پورامیرآبادی امیر حسین 9

 محمدی توران پشتیحاجی  عباس 14  حسنی امیر حسین 14
 حمیدیان محمدجواد 11  حسین زاده سقرچی شاهرخ 11
 خان آبادی قهی حامد 11  حسینی محمد رضا 11
 خیرخواه مونسی علیرضا 11  حقیقت شناس امیر محمد 11
 رنجبر مشتقین حمیدرضا 10  درگاهی پویا 10
 ساعدی امیر محمد 11  رافعی سید علی رضا 11
 شکرزاده مشتقین محمدمهدی 15  رجاء سیدمحمدحسین 15
 شیخ ربیعی محمد سجاد 11  رضوانی جورشری امید 11
 شیخلوی اقدم دانیال 18  ساعدی امیرعلی 18
 عابدینی ابولفضل 19  سعیدی مهدی یار 19
 عباس پور امیر 14  سوری محمد صالح 14
 غالمحسین سبحان 11  شیری محمدمهدی 11
 فهیمی مهدی 11  صادقی نیا مسعود 11
 کرمی حسام 11  عباسقلی زاده احمدرضا 11
 کرمی باصری مهدی 10  قاری سبحان 10
 گل محمدی تکبالغ هادی 11  کبودوند امیررضا 11
 گودرزی ابوالفضل 15  گودرزی مهدی 15
 متقی امیر حسین 11  مجیدی بوسجین مهدی 11
 محمدی محمدمهدی 18  محتشمی رضا 18
 مهرپور مهراد 19  محمد علی نژادداللی حسین 19
 نادمی احسان 14  محمدی ابولفضل 14
 ناصر تبریزی جواد 11  مددی قورتلمش محمد 11
 نوری مجید 11  ملکی عرفان 11
 واعظی مستان آباد فرزاد 11  نجف زاده امیر محمد 11
 ورمزیار امیر حسین 10  نکونام بهنام 10

 


